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Det tværkulturelle arbejde går godt! 
Mange bruger IM’s tilbud i Interna-
tionalt Kristent Center i København 
og aarhus. I Indre Missions fem nye 
regioner overvejer frivillige og ansatte 
sammen hvordan de lokalt kan arbejde 
mere tværkulturelt. 

På IM’s medarbejderkonference i marts 
så to arbejdsgrupper på byernes tvær-
kulturelle behov og muligheder. Det 
kom der inspirerende ideer ud af. Læs 
mere på næste side.

Migrantmenigheder spørger efter 
hjælp til søndagsskole, børneklub og 
lejrarbejde – et eksempel:  I påsken 
medvirkede Lene Larsen, fritidskonsu-
lent i DFS, med et påskeprogram for 
børnene på en burmesisk migrantme-
nighedslejr. Det gav folk i menigheden 
konkret inspiration til hvordan man gør 
i praksis. Nu kan de begynde selv, og 
en drøm kan gå i opfyldelse for en af 
menighedens ildsjæle: også børnene 
skal undervises og høre evangeliet.

IMU og den tværkulturelle konsulent 
er sammen med andre i gang med at 
se på IMU’s muligheder for at være 
kristent fællesskab for og med unge 
kristne nydanskere. 

Kontakt os, hvis du har erfaringer, vi 
kan lære af og bringe videre til andre!

Vi kalder på din støtte
arbejdet har brug for din støtte! Flygt-
ninge, migranter og nydanskere flokkes 
om de tværkulturelle tilbud i Køben-
havn og aarhus og på sommerlejrene. 
Mange andre steder kan flygtninge og 
andre fortælle taknemmeligt om hvor-
dan de blev taget imod af frivillige og 
fik både praktisk hjælp, nye venner og 
kontakt til kristne fællesskaber. 
at hjælpe opleves som en velsignelse 
– se hvorfor side 3.

Men vi har brug for din støtte hvis vi 
fortsat skal løfte opgaverne. Derfor 
har vi vedlagt et girokort og takker på 
forhånd for din gave. Besøg os også på 
imta.dk og giv en gave ad den vej, eller 
opret en månedsgave. 

Kontakt tværkulturel konsulent 
Krista Rosenlund Bellows for at få mere 
at vide – ring 2131 3455. 

Det tværkulturelle arbejde 
kalder på flere hænder



Sommerlejre
Hele fem tværkulturelle kristne som-
merlejre finder sted i juli måned. Kender 
du en nydansker, flygtning eller migrant 
som du gerne vil invitere på sommer-
lejr? Så kontakt konsulenten eller find 
programmerne på IMTa.DK og giv ind-
bydelsen personligt til din bekendt. For 
mere information, ring 2131 3455.

På IM’s medarbejderkonference i marts 
arbejdede to grupper med tværkul-
turelt arbejde i byerne. Der blev lavet 
situationsbeskrivelser af et par byers 
lokale vilkår, behov, muligheder og be-
grænsninger. Så blev der samlet gode 
erfaringer og drømt drømme om hvad 
nye tværkulturelle tiltag vil lede frem 
til. Herudfra besluttede grupperne sig 
for nogle konkrete forslag til indsatser.

Kendskab giver venskab 
Her er nogle ideer til fri afbenyttelse:  
nabokontakt og venskab over hækken 
eller i opgangen, at give og tage imod 
praktisk hjælp i haven, invitere på kaffe 
eller middag, hjælpe med at øve dansk, 
lektiehjælp, gå til sport sammen, gå 
ture sammen, tilbyde missionshusets 
lokaler til andre, kontakte kommunen 
for at høre om nydanskeres behov for 
hjælp, give danskundervisning, invitere 
nydanskere til at blive frivillige i bør-
neklub eller genbrugsbutik, give hjælp 
til at forstå henvendelser fra kommu-
nen, hjælpe nydanskere i kontakt med 
kristne fællesskaber, snakke med dem, 
man møder i svømmehallen og støtte 
og bede for dem, der arbejder tværkul-
turelt. 

Hvad kan det føre til? 
For eksempel tværkulturelle venskaber, 
gæstfrihed, kontakter, engagement 
i kristne fællesskaber, internationale 
gudstjenester, tværkulturelle bibel-
kredse, organiseret lektiehjælp og 
rådgivning, åbne og nysgerrige kristne 
fællesskaber, der finder praktiske løs-
ninger på praktiske udfordringer ud fra 
den vision, at danskere og nydanskere 
hører sammen.

Hvordan kommer man i gang? Invitér 
en nydansker til at fortælle hvordan det 
er at komme til Danmark. Eller orga-
nisér en praktisk hjælp-dag. Som i alt 
missionsarbejde er der brug for samhø-
righed mellem dem der fører tingene 
ud i livet og det fælleskab der sender 
folk ud og bakker dem op – så begge 
parter ser arbejdet som fælles ansvar.

Vil du høre mere og i kontakt med en 
fra arbejdsgrupperne? Ring til konsulent 
Krista Rosenlund Bellows på 2131 3455.

Tværkulturelle ideer

Tværkulturel sommerlejr på Dronning-
lund Efterskole, 2013, Foto: Egon Nielsen



Det svarer Kirsten Breinholt med en lat-
ter på mit spørgsmål om hvad hun og 
manden Evald Breinholt ville være gået 
glip af, hvis ikke de havde engageret 
sig i asylansøgere. Men nu har de fået 
tusindvis af knus.

Parret – diakon og sygeplejerske - bor 
i Durup ved Skive og har gennem 
mange år åbnet deres hjerter og hjem 
for mange unge mænd, som søgte asyl 
og var alene og ensomme i det nye 
land. ”Hvorfor vil I opfordre andre til at 
engagere sig?” spørger jeg, og Evald 
svarer: ”Der er brug for jer – behovene 
er der, det er ganske enkelt begrundel-
sen. Der er brug for nogle, der vil tage 
hånd om, trøste og vejlede og aldrig 
slippe den hånd igen. De unge asyl-
ansøgere har ingen far og mor, og de 
søger efter en hånd de kan tage ved og 
som de kan stole på. De er forsigtige, 
for de ved jo ikke hvad vi er for men-
nesker.”

Så lad Kristi kærlighed tvinge os. 
Velsignelsen ved at engagere sig – den 
kommer til udtryk i de mange knus 
og i berigelsen ved at møde så mange 
kulturer. ”Det har båret så meget 
velsignelse i sig selv. Det fylder meget i 
hjertet, og i dagen - og i telefontiden” 
tilføjer Kirsten. Deres opfordring lyder 
”- så sig velkommen, og gå ind til ny-
danskeren og få din kaffe, og så bærer 
det frugt, for så kan man ikke lade være 
med at hjælpe næste gang.”  

”Hvis vi ikke havde engageret os i asylan-
søgerne var vi gået glip af mange knus”

Hver måned kommer der en opfordring 
til bøn fra det europæiske kirkelige 
netværk for arbejde blandt flygtninge, 
Refugee Highway Partnership Europe.

I maj måned opfordrer netværket 
til forbøn for flygtningeforholdene i 
Middelhavsområdet. Den italienske 
flåde kaldte fornylig situationen for et 
bibelsk exodus, og anslår at omtrent 
600.000 mennesker venter i Libyen i 
håb om at komme til Europa. De fleste 
er fra Syrien, Eritrea og Sudan. Flåden 
redder – hver dag - mellem 1000-2000 
mennesker. Bed for disse, og bed for 
situationen i Italien og Sicilien og sam-

arbejdet der mellem kirker og organisa-
tioner, som arbejder blandt de mange 
flygtninge. Bed for de nordafrikanske 
landes flygtningesituation. 

Desuden opfordrer netværket til forbøn 
for situationen i Ukraine hvor der al-
lerede er internt fordrevne, og forbøn 
for Bulgarien, hvor flygtninge fra Syrien 
strømmer ind - og landet har ikke me-
get at tilbyde dem.

Man kan få tilsendt bedeemnerne (på 
engelsk) hver måned ved at kontakte 
konsulenten, konsulent@imta.dk eller 
tlf. 2131 3455.

Flygtninge har brug for forbøn
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Womens Wednesday…
en kvindegruppe!

Klokken er 12.45. De farvesorterede poser med garn (som vi har fået doneret 
fra her og der) er fundet frem. Der er lys på bordene og kaffe på kanden. Der er 
kommet en lille flok kvinder og vi har ”tjek ind” runde. Egentlig skulle vi bare sige 
vores navn og yndlingsfilm. Men historier om børn og børnebørn, nationalitet, ar-
bejdssøgning, opholdstilladelse og andre ting bliver også luftet inden vi fordyber 
os i strikningen. Vi taler forskellige sprog, men med 
et par fælles ”strikkegloser” på tavlen, så går det nok.

Konceptet for IKC’s nyopstartede kvindegruppe er 
enkelt. Vi mødes et par timer onsdag eftermiddag. 
Udover diverse julerier i december, har vi strikket 
firkanter, der skal syes sammen til et tæppe, som vi 
håber på at sælge. Der kommer 5-10 kvinder hver 
gang. Nogle kan strikke, men størstedelen lærer det. 
Udover strikning er der som regel en refleksion og 
hjemmebagt kage på programmet. 

Formålet med Womens Wednesday skal læses mellem linjerne, bagved strikke-
pindene og under kaffekoppen. En større gruppe af vores kvindelige elever, står 
i en presset livssituation.  Mange er nye i landet. Størstedelen uden arbejde. 
Nogle bor på krisecentre, andre er alene med børnene eller presset af at være i 
et forhold, der har betydning for deres opholdstilladelse og i nogle tilfælde også 
mulighed for at være sammen med deres børn.  Med kvindegruppen ønsker vi at 
skabe et rum for disse kvinder, hvor de kan mødes og være en del af et fællesskab 
kombineret det med en mulighed for at være kreativ og bruge – eller lære nye 
– håndværksmæssige færdigheder. Og forhåbentligt hygge sig!

Fortalt af årsvolontør Louise Overby Nielsen

Internationalt Kristent Center, 
Aarhus i missionscenteret Stjernen, 
Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov  
Tlf.: 6178 9988.
Danskundervisning, besøg,  
fællesspisning, sociale  
aktiviteter,  samtaler,  
kvindegruppe og  
tværkulturel sommerlejr. 

Internationalt Kristent Center, 
København i missionshuset Bethesda, 
Rømersgade 17, 1362 København K 
Tlf.: 3332 5939.
Dansk- og engelskundervisning, 
lektiehjælp og café, opholdsretlig 
rådgivning, bibelstudie,  
udflugter, gudstjenester, fester 
og tværkulturel sommerlejr.

Følg med
Læs netavisen sameksistens.dk   
- om sameksistens på tværs af etniske, kulturelle og religiøse forskelligheder.


